
Referat af Bestyrelsesmøde 07-08-2019 

Deltagere: Lars, Maibritt. Torben, Klaus, Jonna, Martha og Birgitte 

Afbud: Hanne 

1 Oplæg omkring frokost om onsdagen i fælleshuset har bestyrelsens 

opbakning, dog med den ændring at prisen er 30 kr. excl. Øl og sodavand. 

2 Evaluering af sommerby 2019: Det har fungeret rigtig godt med 

græsslåning ved Tommy. Det har været positivt med stor opbakning, såvel 

opstilling og nedtagning, samt at der har været mange som har deltaget på 

vagtplaner, og ikke mindst at mange har været gennemgående, dette giver 

ro og stabilitet. Bestyrelsen er enige om at det er en god idé med 

afslutningsfest. Det er muligt at flytte teltet1 m. hvis det giver mening, der 

udarbejdes tegning og endelig beslutning tages i foråret. Det kan være en 

god idé at lave nogle plader på 15x15 cm. med numre som et søm, til 

afmærkning af pladsen. Bestyrelsen vil arbejde på at lave en særlig 

afdeling, hvor kunst og kunsthåndværkere kan stå sammen, evt. i den 

nordlige ende af søen. Det muligt at der skal være ølsalg også i den 

nordlige del, dette skal bemandes af bylaugets personale ( gurndet i 

bevilling). Det er ligeledes tale om at der skal etableres toilet i den nordlige 

del af pladsen, her er det bestyrelsens vurdering at vi samtidig med at 

toiletafdelingen ved fælleshuset omtænkes, flyttes det ene toilet til 

nordsiden af søen. Der vurderes på nyt udstyr til overdækning af grillplads 

samt ny bod for ølsalg. Det vil være ønskeligt at en fra bestyrelsen får et 

kursus i at justere på fadølsanlægget, så det ikke skummer hele 

sommeren.Bålfaddet er ikke anvendelig til sommerby, det er et rigtig godt 

indslag med fællessang til sidst, og det fungerer også godt med at flytte det 

efter stemningen på dagen. En enig bestyrelse holder fast i at sommerby 

afholdes de 4 første tirsdage i Juli. Veksling / udbetaling skal flyttes ud af 

huset og folk kan hæve ekstra kontanter i barerne i det omfang at der er 

penge i kassen. Det er kun meningen at det er os selv som skal være i 

området bag teltet. 

3 Hjemmeside: Jonna har forslag til nogle ændringer. Det skal stå under 

kontakt, at man kun kan bestille pladser ved at ringe til Torben ( herunder 

telefonnummer), det samme gælder m.h.t. bookning af fælleshuset, hvor 

men skal ringe til Martha. Kalenderen fungerer ikke rigtigt, det skal være 

således at den automatisk flytter med tiden, ellers skal den væk. Klaus 

kontakter Robert. 



4 Der er ønske om at der bliver 2 hold til bordtennis, begyndere fra 18.30 – 

20.00 øvede fra 20.00 – 21.30. Der indkøbes 2 borde ( Olaf og Hans 

Jørgen). Såvel bordtennis som billard starter sæsonen 4. September. 

5 Hen over efteråret skal der findes en ny løsning omkring køkkenbordet i 

fælleshuset. 

 


